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صلح با پاكستانيادداشتيادداشت
در پاريس كليد خواهد خورد؟

به عقيده كارشناسان، اين نخستين و صريح ترين واكنش ضد پاكستانى رييس جمهور غنى محسوب مى شد و اين در حالى بود كه او پيش از آن، به پاكستان گرايى 
در صفحه 3در سياست خارجى و پشت كردن به شركاى استراتژيك افغانستان از جمله هند متهم شده بود.

سرور دانش؛ معاون دوم رئيس جمهور كه 
تطبيق  كميسيون  اعضاى  معرفى  براى 
قانون اساسى به پارلمان رفته بود از نقض 
كشور  ى  قوه  سه  سوى  از  قانون   اين 

سخن گفت.

خود  ادعاهاى  از  دفاع  در  قدير  حاجى 
نهادهاى  از  برخى  حمايت  بر  مبنى 
داعش،  از  ها  خانه  سفارت  و  امنيتى 
را  خود  صحبت هاى  نتواند  اگر  گفت، 

ثابت كند از مقامش استعفا خواهد داد.

معاون دوم رئيس جمهور:
قانون اساسى توسط قواى سه 

گانه كشور نقض مى شود!

معاون اول مجلس: 
ثابت نكنم، استعفا 

مى دهم!
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حكومت هشدارها را 
جدى بگيرد!

اينبار  و  داعش  باره  در  گزارشهايى  هم  باز 
در  گروه  اين  براى  مهمات  و  سالح  توزيع  از 

غرب كشور!
پيش از اين نيز و در آغاز شكل گيرى داعش 
در افغانستان، برخى از نمايندگان در خانه ملت 
نسبت به فعاليت هاى محدود داعش در برخى 
از واليات به دولت هشدار دادند و تا جاييكه 
دارد،  بياد  مردم  تاريخى  مدت  كوتاه  حافظه 
نمايندگان در اين هشدارها مصر و جدى بودند 
به  زمينه  در  را  مردم  و  خود  نگرانى  بار  هر  و 

سران حكومتى اعالم مى كردند.
كه  بوديم  شاهد  همه  زمان  همان  در  اما 
ى  همه  تا  گرفته  جمهورى  رياست  ارگ  از 
هشدارهاى  هيچكدام  كشور،  امنيتى  نهادهاى 
كدام  هر  و  گرفتند  نمى  جدى  را  شده  داده 
حضور داعش در كشور را يا از اساس رد مى 
كردند و آن را شايعه و پر و پاگند مى ناميدند 
و يا آن را منتسب به طالبان دانسته و اهميتى به 
آن نمى دادند و يا حضور داعش در برخى از 
نقاط را به گونه اى توجيه مى كردند و يا اينكه 
در برابر فعاليت اين گروه تروريستى، سكوت 

مى كردند!.
در هر حال، هر چه كردند، در حال حاضر 
داعش؛ اين غده چركين و متعفن سرطانى و به 
سران  برانگيز  پرسش  هاى  گيرى  موضع  يمن 
حكومت وحدت ملى، موريانه وار در سراسر 
كشور در حال گسترش است و سعى دارد تا 
ريشه هاى شوم و شيطانى خويش را در جاى 

جاى اين سرزمين اسالمى، امتداد دهد.
هاى  چرخبال  خبر،  ترين  تازه  اساس  «بر 
گروه  اين  براى  بادغيس  واليت  در  ناشناس 

تروريستى سالح و مهمات توزيع مى كنند.
برخى از گزارشها از واليت بادغيس در غرب 
كشور حاكى از آنست كه يك چرخبال ناشناس 
در ساحه تحت كنترل گروه تروريستى داعش 
در اين واليت فرود آمده و به تروريستان سالح 

توزيع كرده است.
است  گفته  بادغيس  واليتى  شوراى  رئيس 
قول»  «چپ  منطقة  در  چرخبال  يك  فرود  كه 
ولسوالى باالمرغاب واليت بادغيس را از زبان 

مردم شنيده است.
محمد ناصر نظرى به نقل از مردم محل به 
مقدارى  چرخبال  اين  كه  است  گفته  ها  رسانه 
مهمات و سالح را براى افراد گروه تروريستى 
ازبكستانى،  ”چچنى ،  بيشترشان  كه  داعش 

پاكستانى و عرب“ هستند، توزيع كرده است.
بادغيس،  واليتى  شوراى  رئيس  گفته  به 
را  چرخبال  اين  فرودآمدن  منطقه  باشندگان 

ديده اند.
به  را  موضوع  اين  كه  گفت  نظرى  آقاى 
مقام هاى محلى اين واليت گزارش كرده و قرار 

است به كابل نيز گزارش دهد.»
اگر چه مقامات امنيتى بادغيس مثل هميشه و 
مانند بسيارى از مسئوالن ديگر امنيتى در كشور 
و  وجود  اصل  گروه،  اين  فعاليت  آغاز  در  كه 
حضور آن را در افغانستان رد مى كردند، اين 
و  بيخ  از  را  گزارش  و  خبر  اين  اصل  نيز  بار 
خبر  اين  كه  نيستند  معتقد  و  كنند  مى  رد  بن 
از  بسيارى  ديد  چشم  اما  باشد؛  داشته  صحت 
واليتى  شوراى  رئيس  اظهارات  و  محل  اهالى 
فوريت  و  اهميت  رسد  مى  نظر  به  بادغيس، 
آن را داشته باشد تا مقامات و ارگانهاى امنيتى 
روى  موضوع،  يكسره  كردن  رد  بجاى  كشور، 
اين قضيه تحقيق كامل و همه جانبه اى را انجام 
آن  سقم  و  صحت  از  دقيق  گونه  به  تا  بدهند؛ 

اطمينان حاصل شود.
وزارت  در  كشور  امنيتى  محترم  مسئوالن 
به  كشور،  اطالعاتى  سازمان  و  داخله  دفاع، 
خوبى و بهتر از هر فردى از اين مملكت مى 

دانند كه موضوع مذكور؛ يعنى ...
ادامه در صفحه 2
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افغانستان، پاكستان و رهيافت  غيرحكومتى صلح

آن  باوفاى  ياران  و  شهيدان  ساالر  شدن  قربانى  از 
حضرت، چهل روز مى گذرد؛ چهل روز است كه خيمه 
هاى اهل بيت پيامبر (عليهم السالم) خاكستر شده و پر و 

بال پرستوهاى بى آشيان، شكسته و سوخته است. 
زينب  كه  است  روز  چهل  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
مهربان  هاى  شانه  روى  به  سر  خواهد  مى  (عليهاالسالم) 
حسين و عباس بگذارد و هاى هاى گريه را سر دهد؛ از 
تازيانه هاى ظلم و ستم ِشكوه كند و از زخم زبان كوفيان 
جفاكار بنالد؛ اما به خاطر بازماندگان قافلة كربال و يتيمان 
كه  هنگامى  و  خورد  مى  دل  خون  زجركشيده،  و  مظلوم 
همچون  كشد،  مى  شهر  سر  بر  را  سياهش  چادر  شب، 
را  و مظلوميت»  زخمِى «غربت  فرياد  مؤمنان،  امير  پدرش 

در نماز شب خويش، به گوش فلك مى رساند.
مرضيه  زهراى  شكيبايى  كننده  تداعى  او  سكوت 
(عليهاالسالم) است و سخنانش، يادآور خطبه هاى آتشين 

همراه  و  نبود  كربال  آور  پيام  اگر  راستى  به   ! كرار  حيدر 
برادرش زين العباد، با افشاگرى هاى خود، پايه هاى كاخ 
مدفون  كربال  در  كربال  آورد،  نمى  در  لرزه  به  را  يزيديان 

نميشد؟!...
بارى، از پيروزى خون بر شمشير، چهل روز مى گذرد 
و امروز، اربعين خورشيد است؛ خورشيدى كه مرگ سرخ 
را بر زندگى ننگين و ذلت بار ترجيح داد تا اسالم بماند؛ 
 72 با  همراه  و  شد  نيزه  فراز  بر  شد؛  ذبح  كه  خورشيدى 
ستاره، نورافشانى كرد و دورافتاده ترين نقاط عالم را با پرتو 
پرفروغ و خون رنگ خويش، روشن ساخت و «حيات» را 

در رگهاى مردة هستى تزريق نمود.
خدا،  خون  و  است  تازه  هميشه  عاشورا  زخم  آرى... 
عميق  زخم  زمان،  گذر  و  زمين  گردش  جارى!  هميشه 
عاشورا را هيچگاه از ياد نخواهد برد و اين حرارت و شور 
حسين  كه  چرا  گراييد؛  نخواهد  سردى  به  هرگز  حسينى، 

(عليه السالم) نورى است كه هرگز خاموش نمى شود ... .
امروز كاروان خستة نينوا به مدفن الله هاى سرُجدا مى 
نشان  و  نام  بى  قبرهاى  ديدن  با  زنان،  و  كودكان  و  رسد 
عزيزانشان، همچون برگ هاى زردِ خزان، خود را از روى 
شترهاى بى جهاز، روى زمين افكنده، بر سر و روى خود 
خاك يتيمى و بى كسى مى ريزند؛ با اين كه هنوز گرد و 
خاك خرابه هاى كوفه و شام بر سر و روى زنان و كودكان 

عزادار باقى مانده است ... .
ساالر  و  سرور  ماتم  و  عزا  از  روز  چهل  است؛  اربعين 
شهيدان مى گذرد، اما عشق به حسين و نهضت خونين او، 
هميشگى است و پايدار؛ پايدارى در راه خدا تا پاى جان! 
اين، درسى است كه شيعه از عاشورا آموخته و در اين راه، 
آل  منتقم  قيام  هنگام  تا  نشست؛  نخواهد  پاى  از  گاه  هيچ 
سراسر  در  مهدوى  عدالت  پرچم  و  رسد  فرا  محمد(عج) 

دنيا گسترده شود. 

اربعين آفتاب!

در  ملى  وحدت  حكومت  اجرايى  رييس  عبداهللا؛  عبداهللا 
ديدار با رهبران سياسى ايالت خيبر پشتونخواه و كويته پاكستان 
گفته است كه پاكستان در قبال مساله افغانستان صادق نيست.

آن  در  و  شد  برگزار  عبداهللا  آقاى  اقامتگاه  در  ديدار  اين 
ولى  اسفنديار  شيرپاو،  احمدخان  آفتاب  اثكزى،  محمودخان 
خان  شكراهللا  انجنير  شيرپاو،  اسكندر  ختك،  افراسياب  خان، 
و اياز وزير از رهبران سياسى ايالت خيبر پشتونخواه و كويته 

پاكستان حضور داشتند.
اين رهبران سياسى از چند روز بدينسو در كابل به سر مى 
اعضاى  و  جمهور  رييس  غنى؛  اشرف  با  اين  از  قبل  و  برند 

جامعه مدنى ديدار و گفتگو كرده بودند.
همواره  افغانستان  حكومت  و  مردم  كه  گويد  مى  عبداهللا 
خواهان روابط نيك و حسنه با پاكستان بوده اند. حكومت در 
راستاى تقويت روابط با پاكستان گام هاى مؤثرى برداشته؛ ولى 
به دليل عدم همكارى صادقانه حكومت پاكستان اين تالش ها 

نتيجه مطلوب درپى نداشته است.
بهبود  به  آمدها  و  رفت  كه  است  كرده  خوشبينى  اظهار  او 

وضعيت امنيتى و تحكيم دوستى ميان دو كشور كمك كند.
احزاب  رهبران  از  گروه  اين  سفر  كه  است  حالى  در  اين 
سياسى، سران قومى و فعاالن حقوق بشرى پاكستان به كابل، 

توجه بسيارى از ناظران را به خود معطوف داشته است.
كارشناسان مى گويند كه يكى از جنبه هاى اهميت اين سفر 
اين است كه اغلب كسانى كه در تركيب اين هيات قرار دارند، 
در مناطقى از پاكستان فعال اند كه مراكز عمده تروريست ها، 
كانون هاى اصلى ناامنى ها و محالت مهم بنيادگرايى و افراطى 

گرى در آن كشور محسوب مى شوند.
خيبر پشتونخواه و كويته از ديرباز به اينسو، به مركز عمده 
آموزش، پرورش، تجهيز و تقويت تروريزم پاكستانى و گسيل 

آن به سمت افغانستان، تبديل شده است.
با اين حساب، يكى از اصلى ترين انتظارات اين است كه 
اين  با  خود  روابط  تقويت  رهگذر  از  بتواند  افغانستان  دولت 
چهره ها، به ايده هاى خود در حوزه صلح و برقرارى تماس 
با رهبران تروريست ها و مجاب كردن دستگاه هاى حكومتى 
پاكستان براى همكارى واقعى و صادقانه با افغانستان در اين 

زمينه دست پيدا كند.
اينچنين،  واديدهايى  و  ديد  رهگذر  از  انتظارى  چنين  آيا 

محقق خواهد شد؟
گذشته  به  نگاهى  است  الزم  پرسش،  اين  به  پاسخ  براى 

بيندازيم.
افغانستان  حكومتى  هاى  مقام  كه  نيست  بار  نخستين  اين 
هاى  چهره  و  ها  بخش  با  ارتباط  برقرارى  با  كنند  مى  تالش 
سياسى، قومى و مذهبى غير حكومتى در پاكستان، منظور خود 

از روند صلح را تحقق بخشند.
يكى از نمونه هاى بارز اين نوع تالش ها در گذشته، ارسال 
پيشين  جمهورى  رييس  كرزى؛  حامد  جانب  از  هايى  نامه 
در زمان قدرت او به ده تن از چهره هاى سياسى و مذهبى 
پاكستان، شامل رهبران احزاب، رؤساى اقوام و قبايل و مقام 

هاى بازنشسته حكومتى بود.
برخى از آن نامه ها اساسا پاسخى دريافت نكردند و شمارى 
ديگر نيز يا پاسخ هاى دوگانه اى دريافت كردند و يا به وسيله 

مخاطب نامه، مردود و بى اعتبار اعالم شدند.
نمونه اى ديگر از اين تالش ها برگزارى يك جرگه بزرگ 
از علماى دينى پاكستان و افغانستان در كابل بود كه هيچگاه به 
نتيجه نرسيد؛ زيرا طرف پاكستانى، نخواست در اين خصوص، 

همكارى كند.
با اين حساب، كارشناسان ضمن تاييد انتظارهايى كه از اين 
هيات مى رود، تاكيد مى كنند كه نبايد در چشمداشت هاى 
مان از بازخورد اين نوع ديدارها افراطى و احساسى عمل كرد؛ 
اين  روند  اين  در  موجود  مشكل  كمترين  آنها  عقيده  به  زيرا 
است كه افراد يادشده، تصميم گيرنده اصلى در امر سياست 
گذارى و تصميم و عملكرد امنيتى پاكستانى به ويژه در حوزه 

افغانستان نيستند.
و  جو  ستيزه  هاى  گروه  استيالى  دليل  به  ديگر،  جانب  از 
تروريست در مناطقى كه اين چهره ها فعاليت مى كنند، آنها 
و  ها  تروريست  مواضع  با  بنيادى  و  صريح  مخالفت  امكان 

حاميان دولتى آنها را ندارند.
بيهوده  يادشده  هاى  چهره  از  انتظار،  اين  حساب،  اين  با 

است.
ديدارهايى  كه  دارد  وجود  هم  خطر  اين  ديگر،  جانب  از 
عناصر  براى  ديگر  يكبار  است  ممكن  دست،  اين  از 
كند  فراهم  را  بهانه  اين  پاكستان،  در  افراطى  گراى  ملى 
كه افغانستان را متهم به پيگيرى ايده ايجاد «پشتونستان بزرگ» 
افراط  تقويت  براى  الزم  هاى  زمينه  ترتيب،  اين  به  و  كنند 
گرايى، ناامنى و تروريزم در افغانستان به وسيله دستگاه هاى 

حكومتى، امنيتى و استخباراتى پاكستان مهيا شود.
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مليشه سازى؛ مليشه سازى؛ 
چالشى كه روزى راه حل بودچالشى كه روزى راه حل بود
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والعصر»  فرهنگى  و  مدنى  «نهاد  به  موسوم  نهاد 
امت  شكست  «افراط،  عنوان  تحت  را  سمينارى 
اسالمى؛ وحدت و يكپارچگى نجات امت اسالمى» 

در كابل برگزار نمود.
كه  ساختند  نشان  خاطر  سمينار  دراين  سخنرانان 
شريف  قرآن  و  پيامبر(ص)  از  بايد  اسالمى  امت 
براى وحدت خود شان الگو بگيرند تا در كشورهاى 

اسالمى صلح پايدار به وجود آيد.
به گزارش خبرگزارى(آوا)، غالم حسين ناصرى 
گفت:  سمينار  اين  در  مجلس،  در  مردم  نماينده 
مسلمانان براى بيرون رفت از خشونت نياز دارند تا 

دست به دست هم دهند و متحد باشند.
آقاى ناصرى افزود: براى بيرون رفت از جنگ و 
خشونت در كشور هاى اسالمى، رهبران اسالم بايد 
با الهام گيرى از قرآن شريف، از پيامبراسالم (ص) 

الگو بگيرند.
ناصرى، تاكيد كرد كه صلح پايدار در يكپارچگى 
چون  ها؛  غربى  دستان  در  نه  است  اسالمى  امت 
غربى ها خواستار بوجود آمدن صلح در كشور هاى 

اسالمى نمى باشند.
با  خود  سخنان  از  ديگر  بخش  در  ناصرى،  آقاى 
گفت:  يمن  در  سعودى  عربستان  جنايات  به  اشاره 
همه  و  كنند  مى  جنايت  دو  هر  وعربستان  داعش 

نسبت به آن بى تفاوتند.
او افزود: داعش درعراق و سوريه مردم بيگناه را 
به قتل مى رساند در حاليكه عربستان در يمن انسان 

هاى بيگناه را مى كشد.
اين نماينده مجلس عالوه كرد؛ عربستان سعودى 
با دوستان غربى خود گروه داعش را به وجود آورد 
كشورهاى  در  را  خود  شوم  هاى  نقشه  و  منافع  تا 

اسالمى پياده كنند.
غربى  كه  باشد  بيدار  اسالمى  امت  او؛  گفته  به 
ها براى ما صلح نمى آورند و دلشان براى ما نمى 
گروه  شان،  خود  خطرناك  منافع  براى  آنان  سوزد؛ 

هاى افراطى را به وجود آورده اند.
براى  ها  غربى  كرد:  نشان  خاطر  پايان  در  وى 
به  را  افگن  دهشت  هاى  گروه  اسالم  كردن  نام  بد 
همه  به  خشن  چهره  يك  اسالم  از  تا  آورده  وجود 

بنمايانند.

غرب خواهان ثبات در كشورهاى اسالمى 
نيست!

يادداشت
حكومت هشدارها را 

جدى بگيرد!
ادامه از صفحه اول / تجهيز و تمويل سالح و 
مهمات داعش بوسيله چرخبال ها، حرف ساده اى 
نيست كه بتوان به راحتى و بى تفاوت از آن عبور 
به  دور  چندان  نه  هاى  گذشته  در  كه  كارى  كرد؛ 
وسيله همين ارگانها انجام پذيرفت؛ يعنى گزارشها 
و هشدارهايى را كه مى بايست جدى نگرفتند كه 
و  دست  آن  ويرانگر  و  مخرب  پيامدهاى  با  اينك 
پنجه نرم مى كنيم و از ميان فرزندان ما هر روز و 
شب چه در ميدان جنگ و چه در كوچه و بازار، 

قربانى مى گيرد.
همين بى تفاوتى ها در قبال ظهور و بروز گروه 
در  آن  انسانى  ضد  فعاليتهاى  و  داعش  تروريستى 
مردم  و  آگاهان  از  بسيارى  تا  شده  موجب  كشور، 
سران  آن  اساس  بر  كه  كنند  مطرح  را  اى  گمانه 
سريع  گسترش  و  ايجاد  در  ملى  وحدت  حكومت 
شناخته  مقصر  كشور،  در  داعش  تروريستى  گروه 
و  ساخته  اصل  در  كه  سازى  داعش  پروژه  در  و 
پرداخته امريكا و متحدان غربى و عربى آن است، 

دخيل داسته شوند.
كه  اميدوارند  افغانستان  مردم  حال،  هر  در 
كسانى  به  و  نباشد  درست  ها  تحليل  گونه  اين 
داده  راى  آنان  به  دل  و  جان  با  و  كرده  اعتماد  كه 
انجام  با  و  نكرده  استفاده  سوء  شان  اعتماد  از  اند، 
يك چنين اعمال و رفتارهاى فاجعه بار و خيانت 
و  نكنند  بيشتر  مردم  با  را  خويش  فاصله  آميزى، 
روسياهى ابدى وتاريخى را براى خويش و خاندان 

خود كمايى نكنند.
بنابراين، اگر سران حكومت وحدت ملى بواقع 
حساب شان پاك است؛ پس از هيچ محاسبه مردمى 
هم نبايد باك و بيمى داشته باشند و ايجاب مى كند 
و  سالح  توزيع  يعنى  جديد؛  پيشآمد  مورد  در  تا 
مهمات به وسيله چرخبالها به داعش در بادغيس و 
ياب  حقيقت  هيات  كشور،  از  ديگرى  جاى  هر  يا 
را به آن مناطق اعزام كند تا هيات مذكور با تحقيق 
دقيق و همه جانبه، مردم را از صحت و سقم اين 

نوع خبر و گزارشها مطلع و خاطر جمع كند.

همه  كه  است  اين  دارد  وجود  اكنون  كه  چيزى  كارشناسان،  عقيده  به 
نهادهاى امنيتى حكومت در برابر اظهارات تكان دهنده آقاى قدير، موضع منفى 
گرفته و با حمله به مليشه سازى، به صورت غير مستقيم، اقدام او به تشكيل 

نيروى شبه نظامى و اعالم جنگ عليه داعش را غير قانونى اعالم كرده اند.
نمايندگانى از هر سه قواى حكومت در آن 

شده است.
قدير  آقاى  ادعاهاى  حال،  همين  در 
درباره دخيل بودن دست هايى در شوراى 
عكس  داعش،  از  حمايت  در  ملى  امنيت 
العمل هاى تندى را در مجلس سنا به همراه 
داشته است. شمارى از اعضاى اين جرگه 
مى گويند كه چنين اتهام هايى بر حكومت 
رييس  ملى  امنيت  مشاور  خصوص  به 
مسير  يك  به  را  كشور  مى تواند  جمهور،  

خطرناك قرار دهد.
سنا  جلس  رئيس  مسلميار؛  فضل هادى 
بر  قدير  ظاهر  سخنان  اين  اگر  مى گويد، 
صورت  آن  در  است،  استوار  سند  اساس 

مجلس سنا با او همصدا خواهد شد.
ظاهر  حاجى  گفت:«اگر  مسلميار  آقاى 
قدير سندى در اختيار دارد مشرانو جرگه 
در خدمت است كه بر اساس حقيقت ارائه 
در  اما  شد؛  خواهيم  همصدا  وى  با  گردد 
حال حاضر ما بر حكومت باورمند هستيم 
مى خوانيم  نادرست  را  موضوع  اين  و 
است.  امنيت  مشاور  يك  اتمر  حنيف  و 
ملت  براى  نه؛  نفرى  چند  هيأت  براى  او 
كند.  ارائه  را  گزارش  اين  بايد  افغانستان 
ها  درامه  چنين  اين  به  جرگه  مشرانو 
چنين  نيز  اين  از  پيش  و  ندارد  دلبستگى 

درامه وجود داشته است.»
هم  سنا  عضو  ديگر  سادات؛  فوزيه 
گفت:«هر كسى كه اتهام وارد مى كند بايد 
بر اساس سند باشد و ما نيز خواستار اين 

هستيم كه واقعًا كدام جاسوسانى با دشمن 
دست دارند و ما نيز بايد از اين موضوع 

آگاه شويم.»
كه  نيست  روشن  حساب،  اين  با 
سرانجام دعواى جدى ظاهر قدير و حنيف 
اتمر به چه سرانجامى منتهى خواهد شد؛ 
اما چيزى كه در اين ميان، الزم است مورد 
استراتژى  در  بازنگرى  گيرد،  قرار  توجه 

امنيتى حكومت در ابعاد محلى است.
برآيند اين بازبينى لزوما بايد نگاه عميق 
ترى به مساله مليشه سازى، خيزش مردمى 

و پوليس محلى باشد.
خصوص  در  ادعاها  ميان،  اين  در 
تروريزم  از  نظام  داخل  حلقات  حمايت 
ارزيابى  مورد  بايد  نيز  افغانستان  در  فعال 

هاى همه جانبه قرار گيرد.
دهنده  تكان  ادعاهاى  از  نظر  صرف 
آقاى قدير، پيش از اين نيز مقام هاى مهمى 
كشورهاى  پنجم»  «ستون  وجود  مدعى 
خارجى حامى تروريزم در درون حكومت 
برده  نام  آنها  از  هيچگاه  ولى  اند؛  شده 
نشده است. دعواى جارى ميان ظاهر قدير 
به  تا  است  خوبى  فرصت  اتمر،  حنيف  و 
گونه جدى، شفاف، قاطعانه و صادقانه به 
در  آن  نتايج  و  شود  رسيدگى  ادعاها  اين 
عمومى  افكار  و  ها  رسانه  مردم،  اختيار 

قرار داده شود.
در ادامه واكنش ها به اظهارات معاون 
دوشنبه  روز  نشست  در  مجلس،  اول 
مجلس نيز نمايندگان به دفاع يا اعتراض 

عليه آقاى قدير پرداختند.
برخى از اعضاى مجلس، سخنان معاون 
خالف  و  مسؤوالنه  غير  را  مجلس  اول 
منافع ملى توصيف كردند؛ اما وى در دفاع 
از ادعاهاى خود مبنى بر حمايت برخى از 
نهادهاى امنيتى و سفارتخانه ها از داعش 
گفت اگر نتواند صحبت هاى خود را ثابت 

كند از مقامش استعفا خواهد داد.
مجلس   رييس  ابراهيمى؛  عبدالرؤوف 
به  تقابلى  بحث هاى  و  صحبت ها  گفت، 
بعد  بايد  و  نيست  مردم  و  مجلس  صالح 
اصول  مطابق  ادعاها  ،اين  بررسى ها  از 
مجراى  از  مجلس  داخلى  طرزالعمل  و 

قانونى و منطقى آن پى گيرى شود.
گيرى  جبهه  كه  گويند  مى  كارشناسان 
هاى انتقادى نسبت به اظهارات تند آقاى 
قدير در درون مجلس، اين كاركرد مثبت 
را خواهد داشت كه اينگونه اظهار نظرها 
نشده  منجر  قوه  دو  روابط  در  تنش  به 
همديگر  با  نظام  اضالع  تقابل  از  مانع  و 
مى شود؛ اما در عين حال، الزم است به 
ادعاهاى آقاى قدير از آنجايى كه او عضو 
قوه قانون گذارى كشور است از مجارى 
قانونى برخورد شود و به او فرصت داده 
و  قانونى  و  عادالنه  روند  يك  در  تا  شود 
فارغ از هرگونه اعمال فشار و نفوذ، اسناد 
ادعايى اش را ارائه و آنها اثبات يا ابطال 

شوند.

گماشته  است.
رئيس  سخنگوى  معاون  هاشمى؛  ظفر 
جمهور مى گويد: «پس از اتهام هاى نائب 
اول مجلس نمايندگان، رئيس جمهور يك 
اين  در  تا  گماشت  را  صالحيت  با  هيأت 

باره تحقيقات كنند.»
اين  كه  نيست  مشخص  حال،  اين  با 
خواهد  منتهى  كجا  به  سرانجام  تحقيقات 
شد و چه نتيجه اى در پى خواهد داشت. 
اكنون  كارشناسان،  عقيده  به  كه  چيزى 
نهادهاى  همه  كه  است  اين  دارد  وجود 
تكان  اظهارات  برابر  در  حكومت  امنيتى 
و  گرفته  منفى  موضع  قدير،  آقاى  دهنده 
با حمله به مليشه سازى، به صورت غير 
شبه  نيروى  تشكيل  به  او  اقدام  مستقيم، 
غير  را  داعش  عليه  جنگ  اعالم  و  نظامى 

قانونى اعالم كرده اند.
در اين ميان، سخنگوى شوراى امنيت 
ملى،  آقاى قدير را متهم كرد كه در صدد 
كسب منابع و تسليحات براى مليشه هاى 

تحت فرمان خود است.
است  گفته  مقابل،  در  هم  قدير  آقاى 
شده،  تعيين  هيات  با  صورتى  در  تنها  كه 
حنيف  وظيفه  كه  كرد  خواهد  همكارى 
عقيده  به  زيرا  درآيد؛  تعليق  حال  به  اتمر 
او، آقاى اتمر اكنون اين امكان را دارد تا 
در كار اين هيات، اعمال نفوذ كند و روى 

نتايج تحقيقات، تاثير بگذارد.
تركيب  كه  است  گفته  همچنين  او 
هيات، ناعادالنه است و خواستار حضور 

حكومتى  حلقات  انتقادهاى  اخيرا 
نسبت به فعاليت مليشه ها و شبه نظاميان، 
منتقدان  پيكان  نوك  است.  شده  تشديد 
نسبت به تبعات آينده مليشه سازى براى 

امنيت و ثبات در افغانستان است.
كارشناسان مسايل نظامى نيز مى گويند 
كه اين خطرى است كه حتى مى تواند به 
نيروهاى  با  موازى  نهادهاى  گيرى  شكل 
در  و  شده  منجر  كشور،  رسمى  مسلح 

نهايت، زمينه ساز تضعيف نظام گردد.
بدخشان  مردم  نماينده  مسلم؛  صفى اهللا 
مى  گويد:«فكر  مى  نمايندگان  مجلس  در 
اين  يابد،  ادامه  سازى  مليشه  اگر  كه   كنم 
گروه  ها حتى مانند طالبان به يك مشكل 

امنيتى مبدل خواهند شد.»
هشدارها  همين  به  توجه  با  ظاهرا 
است كه وزارت امور داخله نيز مشكالت 
برخاسته از مليشه  سازى را درك كرده و 
بنياد  بر  كه  مى زند  سخن  برنامه  هايى  از 
فضاى  مسؤول،  غير  مسلح  گروه هاى  آن 
شان  فعاليت  هاى  ادامه  براى  مناسبى 

نخواهند داشت.
وزارت  سخنگوى  صديقى؛  صديق 
در  سازى  «مليشه  گويد:  مى  داخله  امور 
افغانستان جايى نخواهد داشت؛ چون اين 
حكومت  و  سازى  ملت  امنيت،  گروه  ها 

دارى را صدمه مى  زنند.»
كارشناسان،  عقيده  به  حال،  اين  با 
حكومت بسيار دير به خطر مليشه سازى 
پى برده است. اين در حالى است كه در 
زمانى كه حكومت سرگرم استقبال و دفاع 
از  نظامى  و  مالى  هاى  حمايت  حتى  و 
گروه هايى موسوم به «خيزش مردمى» و 
«پوليس محلى» بود آگاهان مسايل امنيتى 
در  هايى  حركت  چنين  خطر  به  نسبت 
درازمدت هشدار مى دادند و حكومت را 

از اين اقدامات برحذر مى داشتند.
نگرانى  ترين  عمده  نيز  زمان  آن  در 
به  سرانجام  ها  مليشه  كه  بود  اين  ناظران 
دردسرى براى حكومت مركزى تبديل مى 
شوند و با قدرت گيرى آنها در محالت و 
مناطق دوردست، از قدرت و سلطه دولت 

مركزى به مرور كاسته خواهد شد.
باال  كه  گويند  مى  ناظران  حال،  اين  با 
اين  در  سازى  مليشه  از  انتقادها  گرفتن 
ظاهر  تهاجمى  اظهارات  از  پس  اواخر، 
قدير؛ معاون اول مجلس نمايند گان درباره 

جنگ در برابر داعش واقع شد.
همراه  به  پيش  ماه   سه  كه  قدير  آقاى 
فرمانش،  تحت  هاى  مليشه  از  نفر  صدها 
واليت  در  داعش»  با  «جنگ  مشغول 
علنى  صحن  در  اخيرا  است،  ننگرهار 
مجلس نمايندگان، حكومت وحدت ملى 
و مشخصا حنيف اتمر؛ مشاور امنيت ملى 
اشرف غنى را متهم به حمايت از داعش 

كرد. 
حكومت مى  گويد كه درباره  اتهام  هاى 
را  صالحيتى  با  هيأت  مجلس،  عضو  اين 

مليشه سازى؛ 
چالشــى كه روزى 

راه حل بود

در ادامه واكنش ها به اظهارات معاون اول مجلس، در 
نشست روز گذشته پارلمان، نمايندگان به دفاع و اعتراض 

به اين اظهارات پرداختند.
به گزارش خبرگزارى آوا، برخى از اعضاى اين مجلس 
سخنان معاون اول مجلس را غير مسووالنه و خالف منافع 
ملى توصيف كردند، اما وى در دفاع از ادعاهاى خود مبنى 
بر حمايت برخى از نهادهاى امنيتى و سفارت خانه ها از 
داعش، گفت، اگر نتواند صحبت هاى خود را ثابت كند از 

مقامش استعفا خواهد داد.
شينكى كروخيل، عضو مجلس نمايندگان در اين مورد 
گفت، وكالى مجلس سخنان غير مسووالنه و بى رحمانه 
مى زنند و اتهامات وارد مى كنند، اگر حكومت سقوط كند، 
در  دشمن  نامرئى  دست  نبايد  است،  شورا  خود  دست  از 

مجلس و در حكومت فعاليت كند.
ما  گفت،  نيز  مجلس  عضو  ديگر  صافى  نور  گاللى 
اين  از  درست  تحليل  توان  ما  مردم  كه  نيستيم  حالتى  در 
سخنان و اين رفتارها را داشته باشند و اين گفته ها موجب 

پريشانى مردم و سردرگمى آنان مى شود.
او افزود، استخبارات منطقه در اين مسايل دست دارند 
بدنام  را  حكومت  تا  مى كند  نفوذ  نيز  شورا  در  حتى  و 

كنند.
اگر  و  شود  بررسى  دقت  به  قضيه  اين  بايد  گفت،  وى 
اسناد درست بود كه خوب و اگرنه پيامدهايى چون بدنامى 
حكومت و بدنامى شورا را در پى خواهد داشت و دشمن 
خواهد  سربازگيرى  به  و  كرده  استفاده  مواقع  اين  از  نيز 

پرداخت.

گونه  اين  مجلس  اين  عضو  ديگر  مجروح  فاروق  اما 
سخنان و جبهه گيرى ها و تقابل را نادرست دانسته و گفت، 
بايد اين گونه صحبت ها اول در كميسيون ها ابراز شده و 
در ميان گذاشته شوند و سپس اگر الزم بود به جلسه علنى 

گفته شود.
قدير  حاجى  نمايندگان،  هاى  صحبت  به  واكنش  در 
گفت، تمام صحبت هاى من با سند است و براى تمام آنان 

شواهد و اسناد موجود است.
صحبت ها  گفت،  مجلس   رييس  ابراهيمى؛  عبدالرئوف 
و بحث هاى تقابلى به صالح مجلس و مردم نيست و بايد 
طرزالعمل  و  اصول  مطابق  ادعاها  اين  بررسى ها،  از  بعد 
پى گيرى  آن  منطقى  و  قانونى  مجراى  از  مجلس  داخلى 

شود.

معاون اول مجلس: 

ثابت نكنم، استعفا مى دهم!

تالش ها  سرگيرى  از  براى  پاكستان  و  افغانستان  سران 
پيرامون روند مذاكرات صلح با طالبان در حاشيه نشست 
گفت  و  ديدار  يكديگر  با  پاريس  در  هوا  و  آب  تغييرات 

 وگو خواهند كرد.
عبداهللا  عبداهللا  داكتر  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
در  وزيران  شوراى  دوشنبه  روز  نشست  در  رئيس اجرايى 

شريف  نواز  درخواست  به  ديدار  اين  گفت:  سپيدار  قصر 
نخست وزير پاكستان مى باشد.

مى  برگزار  حالى   در  ديدار  اين  داشت:  اظهار  عبداهللا 
شود كه امريكا، چين و پاكستان در تالش هستند تا روند 
طالبان  و  افغانستان  حكومت  ميان  صلح  گفت وگوهاى 
اين كشور از سر گرفته شود. مقامات امريكايى نيز عنوان 

نشست  حاشيه  در  نوازشريف  و  اشرف غنى  ديدار  كردند: 
از  براى  تالش ها  از  بخشى  پاريس  در  آب وهوا  تغييرات 
سرگيرى مذاكرات است كه در همين راستا رئيس جمهور 
افغانستان براى شركت در نشست كشورهاى قلب آسيا در 
ماه آينده به اسالم آباد دعوت شده تا در مورد نقش پاكستان 

در روند مذاكرات صلح گفت وگو كند.

تالش ها براى مساعد كردن شرايط جوى مذاكرات صلح در نشست تغييرات آب و هوا
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ارزش  به  را  قرارداد  ملى 19  تداركات  كميسيون 
ميليون  هفتصد  و  ميليارد  دو  از  بيشتر  مجموعى 

افغانى منظور كرد.
به گزارش خبرگزارى آوا، در كميسيون تداركات 
ملى نسبت به 25 پروژه مختلف وزارت خانه ها و 
فيصله  و  بحث  جمهور  رئيس  حضور  در  ادارات، 
دو  ارزش  به  داد  قرار  نوزده  كه  گرفت  صورت 
اين  تصويب  به  افغانى  ميليون  هفتصد  و  ميليارد 
 87 حدود  در  ها  قرارداد  اين  در  رسيد.  كميسيون 
ميليون افغانى صرفه جويى نيز صورت گرفته است.

پروسه  مصارف  درباره  همچنين  نشست  اين  در 
كار  كه  مكتب   110 و  خوست  هوايى  ميدان  حج، 
نظر  تبادل  و  بحث  نيز  مانده  ناتمام  آنها  ساخت 
 31 طى  ملى  تداركات  كميسيون  گرفت.  صورت 
به  را  قرارداد   440 حدود  خويش  وار  هفته  جلسه 
منظور  افغانى  ميليارد   69 حدود  مجموعى  ارزش 
نموده است و در تعدادى از اين قرارداد ها بيشتر از 

9ميليارد افغانى صرفه جويى صورت گرفته است.

كميسيون تداركات ملى 19 قرارداد را 
منظور كرد

سرور دانش؛ معاون دوم رئيس جمهور كه براى 
به  اساسى  قانون  تطبيق  كميسيون  اعضاى  معرفى 
پارلمان رفته بود از نقض اين قانون  از سوى سه 

قوه ى كشور سخن گفت.
نشست  در  وى  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
اساسى  قانون  اينكه  بيان  با  پارلمان  گذشته  روز 
كرد  تصريح  شود،  نمى  نقض  عادى  مردم  توسط 
قضائيه  و  مقننه  اجرائى،  قوه  سه  و  دولتمردان  كه 
را  آن  و  كنند  مى  عبور  قانون  اين  قرمز  خطوط  از 

ناديده مى گيرند.
از  متعدد  موارد  گذشته  سال  در 12  گفت:»  وى 
شك، ترديد، سوال و ابهام، ايجاد شده كه از كنار 
آنها به سادگى گذشته ايم و به احكام قانون اساسى 

خود وقع و احترام ننهاده  ايم.»
او گفت كه بر اساس مفاد قانون اساسى مراقبت 
رئيس  وظايف  از  كشور  اساسى  قانون  اجراء  از 
جمهورى است. تفسير ساير قوانين و مطابقت آن 
با قانون اساسى از صالحيت دادگاه عالى و تفسير 
قانون اساسى نيز وظيفه كميسيون مستقل نظارت بر 

تطبيق قانون اساسى است.
آقاى دانش با اشاره به اينكه از يك سال تاكنون 
مجلس  نمايندگان  از  است،  تعطيل  كميسيون  اين 
خواست كه به اعضاء جديد اين كميسيون كه براى 
راى تاييد به مجلس نمايندگان معرفى شده اند، راى 

دهند.
معاون دوم رئيس جمهورى از اعضاى تازه معرفى 
و  استقالل  اهميت،  قداست،  كه  خواست  نيز  شده 
بى طرفى اين كميسيون را درك كنند و در صورت 

گرفتن راى تاييد با جرئت و شهامت عمل كنند.
اعمال  بر  كميسيون  كه  داريم  انتظار  گفت:»ما  او 
بيشتر  كه  اجرائى  قوه  بخصوص  و  دولت  قوه  سه 
با  است  اساسى  قانون  نقض  مظان  در  ديگران  از 

شجاعت و قاطعيت نظارت داشته باشد.»
حاكميت  مى توانيم  روزى  افزود:»ما  دانش  آقاى 
قانون را به معنى واقعى آن عملى سازيم كه اعضاء 
اساسى،  قانون  تطبيق  بر  نظارت  مستقل  كميسيون 
هر يك از مقامات عالى رتبه دولتى، همانند رئيس 
خود  نظارت  تيغ  زير  را  وزرا  و  معاونين  جمهور، 
قرار دهند و هرچند مدت يك بار از موارد نقض 
قانون اساسى به مردم افغانستان گزارش ارائه كنند.»

معاون دوم رئيس جمهور:
قانون اساسى توسط قواى سه گانه كشور 

نقض مى شود!

گزارش

صلح با پاكستان در پاريس كليد 
خواهد خورد؟

جمهورى  رئيس  غنى؛  اشرف 
هيات  يك  با  همراه  دوشنبه  روز 
پايتخت  پاريس؛  وارد  عاليرتبه 

فرانسه شد.
اعالم  جمهورى  رياست  دفتر 
كنفرانس  در  غنى  آقاى  كه  كرد 
بين المللى تغيير اقليم كه به ابتكار 
برگزار  پاريس  در  ملل  سازمان 

مى شود، سخنرانى خواهد كرد.
در  است  قرار  همچنين 
غنى  آقاى  كنفرانس،  اين  حاشيه 
سران  از  شمارى  با  ديدارهايى 
داشته  كننده  اشتراك  كشورهاى 
با  ديدار  كه  مى شود  گفته  باشد. 
نواز شريف؛ نخست وزير پاكستان 

يكى از اين موارد است.
آمدن  كار  روى  زمان  از 
بهبود  و  ملى  وحدت  حكومت 
دولت  اسالم آباد،  و  كابل  روابط 
انتظار داشت كه اين بهبود روابط 
پشت  به  طالبان  گروه  كشاندن  به 
تحول  اما  كند؛  كمك  گفتگو  ميز 
دو  گسترش  به  رو  روابط  سريع 
كشور زياد دوام نياورد و با افشاى 
خبر مرگ مالعمر؛ رهبر طالبان و 
خشونت  تشديدهاى  آن،  پى  در 
افغانستان،  در  تروريستى  هاى 

متوقف شد.
هاى  گيرى  موضع  با  امر،  اين 
دو  ارشد  هاى  مقام  صريح  و  تند 
همديگر،  عليه  همسايه  كشور 
اين  به  و  شد  تقويت  و  تشديد 
يكبار  كشور  دو  روابط  ترتيب، 
كار  روى  از  پيش  فصل  به  ديگر 
ملى  وحدت  حكومت  آمدن 

بازگشت.
نيروهاى  حمالت  افزايش  با 
انفجار  خصوص  به  تروريستى، 
در  امسال  اسد   16 هنگام  شب 
اشرف  كابل،  شهيد  شاه  منطقه 
غنى، مسؤوليت اين حمالت را به 

دوش دولت پاكستان گذاشت.
بار  اولين  براى  غنى  آقاى 
عنوان  به  كارش  آغاز  از  بعد 
پاكستان  كه  گفت  جمهور،  رئيس 
همچنان پناهگاه هاى امن تروريزم 
در  را  بمب  توليد  كارخانه هاى  و 
اين  خاك  از  و  داده  جاى  خود 
كشور پيام جنگ فرستاده مى شود.

دولت  و  ملت  از  گفت:»من  او 
گروهى  اگر  كه  مى پرسم  پاكستان 
چنين قتل عامى كه در شاه شهيد 
كابل شد در اسالم آباد انجام مى داد 
افغانستان  خاك  در  گروه  اين  و 
ما  بزرگ  شهرهاى  در  و  پناهگاه 
مى داشت،  آموزشى  مراكز  و  دفتر 
آيا  مى بود،  چه  شما  واكنش  آنگاه 
يا  مى ديديد  خود  دوست  را  ما 

دشمن؟»
اين  كارشناسان،  عقيده  به 
واكنش  ترين  صريح  و  نخستين 
جمهور  رييس  پاكستانى  ضد 
اين  و  شد  مى  محسوب  غنى 
آن،  از  پيش  او  كه  بود  حالى  در 
سياست  در  پاكستان گرايى  به 
خارجى و پشت كردن به شركاى 
استراتژيك افغانستان از جمله هند 

متهم شده بود.
بعد از اين واكنش، رابطه كابل- 

بنابراين،  است؛  علت  بر  مزيد 
مى  ترجيح  آباد،  اسالم  مقامات 
دهند با استفاده از اهرم تروريزم و 
قدرت قوميت هاى خاص، اهداف 
ضد امنيتى خود بر ضد حكومت 
كابل را پيگيرى كنند؛ بنابراين، از 
ها،  تالش  نوع  اين  ناظران،  ديد 
فضا  كردن  آرام  منظور  به  فقط 
هاى  تنش  مديريت  و  مهار  و 
احتمالى در روابط دو كشور است 
نه حل دايمى معضالت ريشه اى 

موجود ميان آنها.
در همين حال، عبداهللا عبداهللا؛ 
نشست  در  هم  اجرايى  رييس 
اشاره  با  كابل  در  وزيران  شوراى 
به ديدار اشرف غنى و نواز شريف 
در پاريس، گفت كه اين ديدار به 
پاكستان  وزير  نخست  درخواست 

تغيير موضع پاكستان در قبال صلح 
عين  در  اما  باشد؛  افغانستان  در 
دارد  وجود  هم  احتمال  اين  حال، 
اقدامات،  اين  با  ها  پاكستانى  كه 
همچنان  باشند  داشته  قصد 
افغانستان را از هند دور نگه دارند 
قدرتى  شدن  جايگزين  از  مانع  و 
ديگر به جاى پاكستان در سياست 
خارجى و امنيتى افغانستان شوند؛ 
اخيرا  كه  شرايطى  در  ويژه  به 
غنى  اشرف  ملى  امنيت  مشاور 
وزارت  سياسى  معاون  همراه  به 
خارجه به هند رفتند و درخواست 
همكارى نظامى از آن كشور يكى 
سفر  اين  اهداف  ترين  اصلى  از 

بود.
هاى  مقام  حال،  همين  در 
است  قرار  كه  اند  گفته  پاكستانى 
سران  ميان  جانبه  سه  نشستى 
انگليس  و  پاكستان  افغانستان، 
پيرامون  آن  در  و  شود  برگزار 
صلح  روند  و  اى  منطقه  مسايل 

بحث شود.
شوراى عالى صلح هم به نتايج 
كه  نظر  مورد  جانبه  سه  نشست 
قرار است در حاشيه نشست اقليم 
خوشبين  شود  برگزار  پاريس  در 
بوده و مى گويد كه وضعيت فعلى 
تقاضا مى كند كه طرف هاى درگير 
لبيك  صلح  مذاكرات  به  جنگ 

بگويند.
سرپرست  مجاهد؛  عبدالحكيم 
شوراى عالى صلح، ابراز اميدوارى 
كرد كه اين بار پاكستان در آوردن 
صلح در افغانستان به گفته هايش 
صادق  تعهداتش  به  و  كرده  عمل 

باقى خواهد ماند.
توجه  با  مى گويد  مجاهد  آقاى 
شدن  بيرون  كنونى،  شرايط  به 
و  افغانستان  از  خارجى  نيروهاى 
مسلح،  طالبان  رهبرى  در  تغيير 
را  صلح  به  رسيدن  براى  امكانات 

بيشتر ساخته است.
ضمن  اما  مستقل  كارشناسان 
از  انگليس  كه  نكته  اين  تاييد 
مهم ترين حاميان طالبان در زمان 
و  افغانستان  در  رژيم  اين  استقرار 
پاكستان  متحد  و  نزديك  دوست 
كه  گويند  مى  شود،  مى  محسوب 
بتواند  ديدار  اين  رود  نمى  انتظار 
را  افغانستان  نظر  مورد  رهيافت 
آنها  باور  به  زيرا  كند؛   عملياتى 
مانند  هايى  قدرت  كه  زمانى  تا 
اعراب  امريكا،  انگليس،  پاكستان، 
و... منافع خود را در ادامه حيات 
بينند،  مى  افغانستان  در  تروريزم 
نتيجه  به  صلح،  براى  تالشى  هيچ 

نخواهد رسيد.
سيد اكبرآغا؛ از مقامات پيشين 
به  ممكن  كه  مى گويد  هم  طالبان 
در  چندجانبه  هاى  دخالت  دليل 
گفتگوهاى صلح، نتايج درست به 

دست نيايد.
ناظران مستقل نيز تاييد مى كنند 
كه تعدد بازيگران و نقش آفرينان 
را  اهداف  و  منافع  تضاد  خارجى، 
به وجود مى آورد و اين، به جاى 
راه حل، مى تواند به چالشى تازه 

فراراه صلح بدل شود.

پاكستان از كابل ديدار كردند.
در  افراد  اين  كه  گزارش  شده 
آقاى  ديدار  درباره  كابل،  به  سفر 
غنى و نواز شريف در فرانسه هم 

رايزنى كرده اند.
افراسياب  رسانه ها  گزارش  به 
سناى  مجلس  عضو  ختك؛ 
آقاى  كه  كرده  تاييد  نيز  پاكستان 
غنى و نواز شريف در اين سفر با 

همديگر ديدار مى كنند.
رسانه هاى  از  بعضى  همچنين 
پاكستانى در روزهاى گذشته اعالم 
سرتاج  است  قرار  كه  بودند  كرده 
عزيز؛ مشاور امور خارجى نخست 
با  آينده  روزهاى  پاكستان  وزير 
تنش هاى  كاهش  به  كمك  هدف 

دوجانبه، راهى كابل شود.
در  ترديدها  وجود،  اين  با 

شد.  تيره  شدت  به  آباد  اسالم 
اكنون گفته مى شود كه براى ترميم 
اين روابط قرار است كه آقاى غنى 
باهم  سفر  اين  در  شريف  نواز  و 
نسبت  كارشناسان  اما  كنند؛  ديدار 
ديدار  اين  مثبت  دستاوردهاى  به 
و  كشور  دو  روابط  بهبود  براى 
افغانستان،  در  صلح  روند  تقويت 

خوشبين نيستند.
تجربيات  به  زمينه  اين  در  آنها 
مى  و  كنند  مى  اشاره  گذشته 
ديدارهاى  گويند كه اگر قرار بود 
دوجانبه، گرهى را باز كند، حامد 
كرزى، نزديك 20 بار به پاكستان 
هاى  مقام  بار  صدها  و  كرد  سفر 
دارى،  خويشتن  به  را  پاكستانى 
و  دوستانه  تعامل  و  صداقت 

برادرانه فراخواند.

صورت مى گيرد.
رهبران  كه  كرد  تصريح  وى 
پشتونخواه  خيبر  ايالت  سياسى 
در ديدارى كه با رهبران حكومت 
تقاضاى  اند  داشته  ملى  وحدت 
نواز شريف مبنى بر ديدار با آقاى 
جهانى  نشست  حاشيه  در  را  غنى 
تغيير اقليم در پاريس مطرح كرده 

اند. 
با اين حساب، به باور آگاهان، 
ديدار  كه  گرفت  نتيجه  توان  مى 
طرف  تمايل  اساس  بر  پاريس 
پاكستانى صورت مى گيرد و اين 
مى تواند يك سيگنال مثبت براى 

اين  مثبت  دستاورد  خصوص 
عميق  و  جدى  كماكان  تعامالت، 
پاكستان  از  افغانستان  است. 
صورت  در  كه  دارد  انتظاراتى 
آباد  اسالم  آن،  شدن  برآورده 
بازتعريف  به  اقدام  است،  مجبور 
اولويت هاى امنيت ملى خود كند.

و  رقابت  در  هند  با  پاكستان 
قرار  ديرينه  و  جدى  خصومتى 
مى  تصور  ديگر،  سوى  از  و  دارد 
كند صلح در افغانستان، به نفع هند 

خواهد بود.
بى اعتمادى و سوء ظن تاريخى 
هم  افغانستان  به  پاكستان  سران 

او حتى وقتى سرگرم برقرارى 
بود  هند  با  استراتژيك  روابط 
افغانستان  «دوست»  هند  كه  گفت 
اما  آن؛  «برادر»  پاكستان  و  است 
نگاه  در  تغييرى  هم  اظهارات  اين 
پاكستانى  جنراالن  و  سياستمردان 

نسبت به افغانستان ايجاد نكرد.
افراطى  تروريزم،  از  حمايت 
داخلى  امور  در  مداخله  گرى، 
انسانى  ضد  بدرفتارى  و  كشور 
پاكستان،  جانب  از  مهاجرين  با 

همچنان استمرار يافت.
با اين حال، در روزهاى گذشته، 
پشتون  سياسى  رهبران  از  شمارى 

به باور آگاهان، مى توان نتيجه گرفت كه ديدار پاريس بر اساس تمايل طرف پاكستانى 
صورت مى گيرد و اين مى تواند يك سيگنال مثبت براى تغيير موضع پاكستان در قبال صلح در 

افغانستان باشد؛ اما در عين حال، اين احتمال هم وجود دارد كه پاكستانى ها با اين اقدامات، قصد 
داشته باشند همچنان افغانستان را از هند دور نگه دارند و مانع از جايگزين شدن قدرتى ديگر به 
جاى پاكستان در سياست خارجى و امنيتى افغانستان شوند؛ به ويژه در شرايطى كه اخيرا مشاور 
امنيت ملى اشرف غنى به همراه معاون سياسى وزارت خارجه به هند رفتند و درخواست همكارى 

نظامى از آن كشور يكى از اصلى ترين اهداف اين سفر بود.

مى  صنايع  و  تجارت  اتاق  رييس 
گويد، بندر چابهار ايران بهترين گزينه 
افغانستان  در  ترانزيت  و  تجارت  براى 
مى  پاكستان  كراچى  بندر  به  نسبت 

باشد.
كشورمان  تاجران  شكايات  پى  در 
ها،  پاكستانى  رفتارى  بد  بر  مبنى 
تجارت  اتاق  رييس  نصرت،  اهللا  عتيق 
گفت:  آوا  با  گو  و  گفت  در  صنايع  و 
بندر چابهار ايران از همه جوانب بديل 
پاكستان  كراچى  بندر  به  نسبت  خوبى 
افغانستان  در  تجارت  و  ترانزيت  براى 

مى باشد.

دالر  ها  ميليون  را  افغان  تاجران  و 
خساره مند ساخته است.

نصرت، از راه الجورد نيز به عنوان 
يكى ديگر از گزينه هاى بديل ترانزيت 
نسبت به بندر كراچى ياد كرده گفت: 
گذرد،  مى  شمال  از  كه  الجورد  راه 
افغانستان را به منطقه و اروپا وصل مى 
سازد و باعث رهايى ما از متكى بودن 
مى  پاكستان-   - خاص  كشور  يك  بر 
و  ترانزيتى  مشكالت  اكثريت  و  شود 

تجارتى ما را حل مى كند.
در  كه  چابهار  بندر  است  گفتنى 
درياى  كنار  در  ايران،  سيستان  واليت 

دارد؛  قرار  هند  اقيانوس  و  عمان 
ميانه  آسياى  كشورهاى  برخى  براى 
محصور به خشكه از جمله افغانستان، 
و  قزاقستان  ازبكستان،  تركمنستان، 
اهميت  از  تجارت  براى  تاجيكستان، 

خاص برخوردار است.
قابل ذكر است كه موضوع استفاده 
سو  اين  به  سال  ده  از  چابهار،  بندر  از 
مورد بحث مقام هاى دولتى افغانستان، 
گفت  تاكنون  اما  بوده  هند  و  ايران 
ذكر  كشور  سه  سران  گوهاى  و 
شده، نتايج ملموسى را به دنبال نداشته 

است.

افغانستان- در نظر گرفته شده است باز 
مواد  و  آورده  بار  به  را  مشكالتى  هم 

تفاهمنامه ها را نقض كرده است.
او گفت: نقض اين مواد يك مشكل 
پاكستان  حكومت  سوى  از  سياسى 
تجارت  سكتور  آنها  نقض  با  كه  است 
اين  اما  شود  مى  متضرر  نيز  پاكستان 
سكتور نمى تواند حكومت پاكستان را 

از نقض آنها مانع شود.
پاكستان  كه  است  حالى  در  اين 
تجارتى  اموال  بار،  چندين  تاكنون 
اين  مرزهاى  در  را  افغانستان  تاجران 
كشور براى مدت هاى طوالنى متوقف 

بر  مبنى  را  خود  آمادگى  هندوستان 
به  دالرى  ميليون   100 گذارى  سرمايه 
منظور استفاده از بندر چابهار و فراهم 
بندر  اين  در  بندرى  امكانات  آورى 

اعالن كرده است.
ابراز  صنايع  و  تجارت  اتاق  رييس 
اين  تر  زود  چه  هر  كه  كرد  اميدوارى 
بتواند  افغانستان  تا  شود  عملى  پروژه 
و  ترانزيت  براى  خوب  بديل  يك 
تجارت نسبت به پاكستان داشته باشد.

پاكستان  كه  نمود  تصريح  نصرت، 
كه  تفاهمنامه  چندين  امضاى  وجود  با 
در آن منافع هر دو كشور- پاكستان و 

امكاناتى  اگر  افزود:  نصرت  آقاى 
را كه در بندر كراچى داريم در چابهار 
مشكل  از  بيشترى  قسمت  داشتيم،  مى 
بندر  چون  شد،  مى  حل  ما  ترانزيتى 
چابهار هم نزديك است و هم از نظر 
مقرون  افغانستانى  تاجران  براى  هزينه 

به صرفه است.
وى با بيان اينكه براى رقابت با بندر 
سرمايه  چابهار  بندر  روى  بايد  كراچى 
گذارى صورت بگيرد، گفت: مذاكرات 
و تبادل نظر روى بندر چابهار در سطح 
صورت  افغانستان  و  ايران  هندوستان، 
گرفته و بر اساس توافق صورت گرفته، 

چابهار بهترين بديل براى بندر كراچى پاكستان مى باشد
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داكتر عادله مبشر؛ عضو سازمان سالمت جهان در 
افغانستان، روز دوشنبه در كارگاه آموزشى «مرگ و 
كاهش  به  اشاره  با  كابل  در  كودكان»  و  مادران  مير 
مرگ و مير مادارن نسبت به سال گذشته گفت: طى 
سالهاى گذشته در هر 27 دقيقه يك مادر در هنگام 
زايمان جان خود را از دست مى داد؛ در حاليكه هم 
اكنون در هر دو ساعت يك مادر در هنگام زايمان 

جان خود را از دست مى دهد.
از  استفاده  عدم  نامناسب،  تغذيه  افزود:  مبشر 
متودهاى فاصله دهى بين والدت ها از جمله عوامل 

مرگ و مير مادران در افغانستان مى باشد.
افغانستان  در  جهانى  سالمت  سازمان  عضو 
را  نوزادان  مير  و  مرگ  اساسى  علت  همچنين 
وجود  تولد،  درهنگام  كم  وزن  وقت،  از  قبل  تولد 
و  تولد  درهنگام  خفگى  ميكروبى،  بيماريهاى 

صدمات در زمان تولد برشمرد.
مير  و  مرگ  با  مقابله  براى  مادران  داد:  ادامه  وى 
فرزندان خود بايد مراقبتهاى ويژه را در زمان قبل و 

بعد از والدت رعايت كنند.
مبشر اظهار داشت: در حال حاضر 3 هزار قابله 
در افغانستان وجود دارد كه براى جلوگيرى ازمرگ 

و مير مادران كافى نمى باشد.
با  افغانستان  در  جهانى  سالمت  سازمان  عضو 
اشاره به آمار باالى مرگ و مير مادران در افغانستان 
خاطر نشان ساخت: متاسفانه افغانستان در خصوص 
مرگ ومير مادران و اطفال، داراى باالترين رتبه در 
جهان مى باشد كه براى جلوگيرى و كاهش اين آمار 
پديده  اين  با  بتوانيم  تا  هستيم  هزارقابله  ده  نيازمند 

مقابله كنيم.

عضو سازمان سالمت جهانى:
كاهش آمار باالى مرگ و مير مادران در 

افغانستان

خبـــر

با  اماراتى  هواپيماى  يك  فرود  از  ها  گزارش 
مسافران قطرى در واليت هرات حكايت دارد.

به گزارش خبرگزارى آوا، بر اساس گزارش ها 
بدون  قطرى  مسافران  حامل  اماراتى  هواپيماى  يك 
فرودگاه  در  محلى  مقامات  با  هماهنگى  و  مجوز 

هرات فرود آمده است.
هواپيما  اين  كه  گويد  مى  هرات  در  ما  خبرنگار 
فرود  شهر  اين  هوايى  ميدان  «در  قوس  ماه  سوم   »
آمده، عالوه بر چند سرنشين قطرى حامل 10 موتر 
لندكروزر مدل سال و دو كانتينر حاوى مواد غذايى 
اماراتى  هواپيماى  اين  شود،  مى  گفته  است.  بوده 
بدون مجوز دولت افغانستان و با هماهنگى آيساف 
فرود آمده است.  بر اساس گزارش ها، شش نفر در 
اين ارتباط دستگير شده اند كه مدعى شده اند براى 
واليات  به  قطر  داخله  وزير  سفر  زمينه  كردن  مهيا 

هرات و فراه به افغانستان آمده اند.
پوليس  فرماندهى  امنيت  آمر  عمرزاد،  عبدالغنى 
واليت هرات  ضمن تائيد دستگيرى اين شش نفر 
گفت: اين افراد كه يك تبعه پاكستان نيز شامل آنها 
مى باشد، تا زمانى كه فرمانى در خصوص آنها از 

كابل صادر نشود، آزاد نخواهند شد.
پيش از اين نيز اتباع قطرى براى آنچه كه شكار 
پرندگان كمياب افغانستان گفته شده، به هرات سفر 
كرده بودند كه اقدام به  توزيع منابع مالى و تجهيزات 

نظامى به جريان هاى سلفى و وهابى كرده بودند.
در  هم اكنون  قطرى  شيوخ  است،  شده  گزارش   
را  كمپ   12 هرات  واليت  توابع  از  غوريان  دشت 
غرب  در  خود  فعاليت هاى  گسترش  و  اجرا  جهت 

افغانستان راه اندازى كرده اند.

نشست مشكوك طياره اماراتى در ميدان 
هوايى هرات!

زيرا در اين توافق، نه توقف كامل چرخه 
غنى سازى  كه اصلى ترين خواسته غرب 
در شرايط پيش از تحريم هاى بين المللى 
عليه ايران بود، مطرح است و نه ايران، بر 

اساس اين توافق، يك كشور غير هسته اى 
خواهد بود؛ بلكه بالعكس، اين كشور مى 
تواند در چارچوب اين توافق، اورانيم غنى 

كرده و به كشورهاى ديگر صادر كند.
بارها  ايرانى  هاى  مقام  ديگر،  جانب  از 
اى  هسته  هاى  برنامه  كه  اند  كرده  اعالم 
از  پيش  شرايط  به  سرعت  به  كشور  اين 
امضا و اجراى توافق، بازگشت پذير است؛ 
زيرا به عقيده آنها غرب نمى تواند دانش 
برنامه  پيشبرد  در  كشور  اين  توانمندى  و 
هاى هسته اى ايران را از آن كشور بگيرد. 

بنابراين، با استفاده از اين دانش، ايرانى ها 
در هر مرحله اى مى توانند به نقاط مورد 

نظر خود در اين برنامه دست پيدا كنند.
در ديگر حوزه هاى توليد علم، دستيابى 
به فناورى و صنعت و خودكفايى ملى نيز 
گام  تحريم،  هاى  سال  طول  در  ها  ايرانى 
از  همه  اين  و  اند  برداشته  بزرگى  هاى 
بركات شرايط سخت تحريم بوده است كه 
با قدرت خالقيت، تالش و دانش اندوزى 

ايرانى ها فراهم آمده است.
شوراى  دبير  سخن  اين  حساب،  اين  با 
عالى امنيت ملى ايران، كامال درست است 
قابل  ايران،  اى  هسته  دانش  كه 

بمباران نيست.
همين  حتى  اين،  از  پيش  غرب 
با  و  كرد  امتحان  نيز  را  گزينه 
هسته  دانشمندان  ربودن  و  ترور 
هسته  دانش  كرد  سعى  ايران،  اى 
كند؛  مصادره  يا  نابود  را  ايران  اى 
هر  ترور  با  زيرا  نشد،  موفق  اما 
دانشمند هسته اى، ده ها دانشمند 
هسته اى ديگر متولد شد و به اين 
هسته  تكنولوژي  چرخه  ترتيب، 
اى جمهورى اسالمى، روز به روز 

سريع تر و قدرتمندتر چرخيد.
غربى ها همچنين بارها به گزينه 
كردند،  فكر  ايران  عليه  نظامى 
جوانب مختلف چنين اقدامى را سنجيدند، 
ارزيابى  مورد  را  آن  هاى  هزينه  و  تبعات 
نتيجه  اين  به  نهايت،  در  اما  دادند؛  قرار 
رسيدند كه ايران نه عراق است و نه هيچ 
شدند  مجبور  بنابراين،  ديگرى؛  كشور 
آخرين  مذاكره  و  بدهند  مذاكره  به  تن 
راهكارى بود كه غرب براى مقابله با يك 
ايران پيشرفته، خودكفا و قدرتمند مد نظر 
پنهان  هاى  انگيزه  گزينه،  اين  و  داد  قرار 
را  آنها  نتوانست  غرب  كه  داشت  فراوانى 

مغلوب و مهار كند.

جمله  از  ابزارى  هيچ  با  كه  است  رسيده 
يا  نابود  را  آن  توان  نمى  نظامى  حمله 

متوقف كرد.
جريان  در  نيز  امريكايى  هاى  مقام 

قدرت  و  ايران  ميان  اى  هسته  گفتگوهاى 
اين  كه  كردند  اذعان  بارها  جهانى،  هاى 
اى  هسته  برنامه  كه  است  احمقانه  انتظار 
ايران را به مرحله ده سال پيش بازگردانيم.

آنها همچنين تاييد كردند كه ناگزير اند 
با يك ايران هسته اى با توجه به شرايط، 
دانش، پيشرفت ها و توانمندى هاى كنونى 
آن كشور، وارد معامله شوند و توافق هسته 
و  ايران  مستقيم  گفتگوهاى  از  حاصل  اى 
ناظران،  باور  به  نيز  جهانى  قدرت  شش 
شود؛  مى  محسوب  نظرى  چنين  برآيند 

ايران  ملى  امنيت  عالى  شوراى  دبير 
ايران  با  مذاكره  جز  اى  چاره  گفت: 5+1 

نداشت.
على شمخانى؛ دبير شوراى عالى امنيت 
ملى ايران گفت: امروز جمهورى اسالمى 
بومى،  و  ذاتى  توان  اين  بر  مبتنى  ايران 
ديگران را وادار كرد بپذيرند كه اين دانش 
قابل بمباران شدن نيست و برخالف آنچه 
كه توسط بوق هاى تبليغاتى گفته مى شود 
1+5 چاره اى جز مذاكره با ايران نداشت؛ 
زيرا نمى توانست اقدام نظامى كند و مى 
پيامدهايش  كند  نظامى  اقدام  اگر  دانست 

غيرقابل كنترل خواهد بود و زمان 
بنيه  رود.  مى  پيش  ايران  نفع  به 
تحريم  شرايط  در  داخلى  هاى 
اين  بايد  لذا  شود؛  مى  تر  قوى 
مهار  آنها  زعم  به  را  توسعه  روند 
كرد. اين دستاورد، دستاورد بزرگى 
است كه توسط شهداى هسته اى، 
دانشمندان  و  اى  هسته  زندگان 
دولت  در  و  شد  فراهم  اى  هسته 
معركه  در  احسن  نحو  به  يازدهم 
منصه  به  تثبيتش  مرحله  مذاكره 

ظهور رسيد.
ملى  امنيت  عالى  شوراى  دبير 
سمت  به  شرايط  اين  در  گفت: 
ديگران  كه  آنچه  و  اجرا  مرحله 

متعهدند پيش مى رويم و با ريزبينى هايى 
صورت  خطايى  تا  كنيم  مى  نظارت  برآن 

نگيرد.
در همين حال، كارشناسان نيز اظهارات 
دبير شوراى عالى امنيت ملى ايران را تاييد 
مى كنند. آنها عالوه بر اين موضع گيرى 
نهادهاى  و  مراكز  صريح  اعترافات  ها، 
غربى در اين خصوص را نيز مورد اشاره 
قرار مى دهند و مى گويند كه غرب خود 
هاى  سال  در  ايران  كه  است  كرده  قبول 
پيشرفت  از  اى  مرحله  به  تحريم،  سخت 

انگيزه هاى پنهان توافق 
اتمى با ايران

رييس كميسيون اصالح نظام انتخاباتى مى گويد كه اين 
كميسيون تا آخر ماه قوس آخرين بسته پيشنهادى خود را 

به حكومت تحويل مى دهد.
نظام  اصالح  كميسيون  رييس  عاكفى؛  سلطان  شاه 
انتخاباتى روز (دوشنبه) در يك نشست خبرى گفت: مدت 
زمان كار كميسيون اصالح نظام انتخاباتى تا آخر ماه قوس 
به پايان مى رسد و اعضاى اين كميسيون عالقمند تمديد 

كار اين كميسيون نيستند.
آقاى عاكفى افزود: كارهاى ما در 21 روز باقى مانده از 
مدت معين كار كميسيون اصالح نظام انتخاباتى انجام مى 
شود و طى زمان باقى مانده، ما آخرين بسته پيشنهادى خود 

را براى رييس جمهور و رييس اجرايى تحويل مى دهيم.
به گفته وى: كارها و پيشنهادات از نگاه تئورى 90 درصد 
حل شده و كارهاى عملى و اجرايى آن از صالحيت هاى 
افغانستان  حكومت  صالحيت  از  بلكه  نه،  كميسيون  اين 
امر  يك  را  دهندگان  راى  فهرست  ترتيب  عاكفى،  است. 
ضرورى در پروسه انتخابات عنوان كرد و گفت: هرگونه 
انتقاد در اين مورد وارد نيست؛ زيرا بدون فهرست مشخص 
از راى دهندگان اوراق راى دهى به شكل نامنظم در حوزه 
مثل  طلب  فرصت  افراد  و  شود  مى  ارسال  انتخاباتى  هاى 

گذشته صندوق ها را پر خواهند كرد.
در همين حال معاون اين كميسيون گفت: در صورتيكه 

مبتنى برفيصله جلسه كابينه، صالحيت واليان در سطح 
واحدهاى ادارات محلى افزايش يافته است.

اخير  رجلسه  د  كه  هرات  والى  رحيمى؛  آصف  محمد 
كابينه شركت نموده است ، در يك نشست خبرى گفت : 
درجريان اين سفر برعالوه شركت درجلسه كابينه و شوراي 
امنيت ملى ، با رييس جمهور نيز بصورت خصوصى ديدار 
نموده و عمده ترين نيازهاى اداره محلى و مردم را مطرح 

ساخته است .
و  كابينه  درجلسه  واليان  كه  است  اول  بار  براي  اين 
را  ادارات  دستآوردهاي  و  مينمايند  شركت  امنيت  شوراي 

كار كميته گزينش بيش از اين به تاخير بيفتد؛ انتخابات هاى 
پارلمانى و شورا هاى واليتى به تاخير ميفتد.

وى با بيان اينكه اگر كار كميته گزينش آغاز شود هيچ 
چيز پنهان نخواهد ماند خاطر نشان ساخت كه بعد از آغاز 
به كار كميته گزينش؛ هر كسى كه جهت عضويت در نهاد 
هاى انتخاباتى تقاضا نامه ارسال كند مشخصاتش از طريق 

رسانه ها اعالم مى شود.
او افزود: بعد از اعالم مشخصات آنان، اگر كسى عليه 
آنان شكايت داشت، روى وى تجديد نظر خواهد شد و 
در غير آن، كميته گزينش دو ليست را به رياست جمهورى 
خواهد فرستاد كه رييس جمهور از ليست 21 نفره 7 نفر را 
در كميسيون مستقل انتخابات و از لست 15 نفره 5 نفر را 

در كميسيون شكايات انتخاباتى تعيين خواهد كرد.

تشريح مينمايند.
والى هرات هدف اين سفر را كمك به تقويت ساختار 
اداره محلي، اطمينان از تحقق فيصله هاي دولت و ايجاد 
ارتباط ارگاني اداره محلي با مركز اعالم كرد و از اين ابتكار 

دولت وحدت ملى استقبال نمود.
،قرار  كشور  جمهور  رييس  هدايت  براساس  همچنان 
است در هر بست كمبود رياست ، سه تن از افراد واجد 
شرايط توسط والى هرات به مقام رياست جمهورى معرفى 

شوند .
افراد واجد شرايط نبايد از نزديكان والى و يا وزير باشند 

تمام  گزينش  كميته  كار  آغاز  با  توحيدى  گفته  به 
پيشنهادات كميسيون اصالح نظام انتخاباتى به مرحله اجرا 

گذاشته مى شود.
هاى  كميسيون  كه  كرد  اميدوارى  ابراز  چنان  هم  وى 

انتخاباتى بزودى مديران تازه و جديدى داشته باشد.
به  پيش  چندى  عضو،  هفت  داشتن  با  گزينش  كميته 
اساس يك فرمان تقنينى رئيس جمهور اشرف غنى تشكيل 
شد كه اين كميته وظيفه دارد تا پس از بررسى هاى الزم، 
افراد تازه را بجاى كميشنران برحال كميسيونهاى انتخاباتى 

به رييس جمهور پيشنهاد كند.
در  انتخاباتى  نظام  اصالح  كميسيون  عضو  عالمه،  داكتر 
انتخاباتى كه به  نظام  اين نشست گفت: كميسيون اصالح 
منظور شفاف سازى پروسه انتخابات و جلوگيرى از تقلب 
انتخاباتى ايجاد شده بود تا كنون بيش از 70 مورد تقلب و 

تخلف را روشن ساخته است.
وى هم چنان از پذيرفته شدن سهم 25 درصدى زنان در 
شورا هاى ولسوالى ها و افزايش سهم زنان در شورا هاى 

واليتى از 20 به 25 درصد خبر داد.
به گفته عالمه؛ براى اين كه زنان از حق راى دهى محروم 
نشوند؛ در نظر گفته شده كه زنان در انتخابات پارلمانى به 
هاى  كارت  با  ندارند  شناسنامه  آنان  اكثريت  كه  اين  دليل 

قبلى راى بدهند.

و بايد داراى تحصيالت عالى باشند و آغشته به فساد ادارى 
نباشند.

به گفته آقاى رحيمى واليان نمايندگان رياست جمهوري 
اند.اما  نداشته  صالحيت  گذشته  در  متاسفانه  ولى  اند 
براساس وعده رييس جمهور تمام صالحيت ها بصورت 

تدريجى انتقال پيدا ميكند.
به  ماليه  وزارت  از  مستقيم  بصورت  بودجه  انتقال 
كابينه  جلسه  هاى  فيصله  از  ديگر  يكى  دومى  واحدهاى 
واليات  بودجه  اين  از  بعد  برآن  مبتنى  كه  است  بوده 
بصورت مستقيم در زمان معين آن به واليات صورت گيرد.

مبني  واليان  پيشنهاد  همچنان  جلسه  اين  جريان  در 
برتخصيص فيصدي از عوايد كه باالتر از معيار باشد نيز 
مورد تاييد قرار گرفته و فيصله شد تا بخاطر ايجاد انگيزه 
به مسوالن ادارات محلى پنج فيصد از عوايد كه باالتر از 
معيار تعيين شده باشد در دسترس واليات قرارداده شود.

رييس جمهور در اين جلسه از سيستم مافيايي قرارداد 
در وزارت صحت عامه نيز شديدا ابراز نارضايتي نموده 

است.

تاكيد كميسيون اصالح نظام انتخاباتى بر ترتيب فهرست راى دهندگان

صالحيت كارى واليان افزايش يافته است


